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Møteprotokoll 
1/20 

 

Utvalg:  Verneområdestyret ORF 
Møtested:  KRISTIANSAND - Fylkeshuset  
Dato:  08.01.2020 
Tidspunkt:  11:30 – 17:30 

 

FØLGENDE FASTE MEDLEMMER MØTTE: 
Navn Funksjon  Representerer 

Reidar Gausdal Styreleder  Flekkefjord kommune 
Grete Kvelland Skaara Nestleder  Kristiansand kommune 
Randi Øverland Styremedlem  Fylkestinget 
 
 
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Navn Funksjon  Representerer 
Maria-Victoria Solstrand (MSO) Verneområdeforvalter  VORF - sekretær 
Olaf Landsverk Senior rådgiver  Statens Naturoppsyn 

 
 

ANDRE DELTAGERE: 
Navn Funksjon    Representerer 
Inga E. Fjeldsgaard Varamedlem   Mandal kommune 
Per Kjær Varamedlem   Søgne kommune 
 
 

Merknader: 
Ove Nodeland meldte forfall 
Astrid Hilde meldte forfall 

 

UNDERSKRIFT: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.  

 

________________________    __________________________ 

Reidar Gausdal    Grete Kvelland Skaara 
Styreleder    Nesteleder 
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Saksliste  
1/20 

 
 
Utvalgssaksnr Innhold  Lukket  Arkivsaksnr 
ST 1/20 Godkjenning av innkalling.  

Protokoll fra forrige møter allerede godkjent. 
 
ST 2/20 Valg av ett medlem som skal underskrive  

protokollen sammen med styreleder 
 
 
ST 3/20  Orienteringssaker  
 
OR-1: Besøksstrategi for Flekkefjord LVO  

Siste utkast for godkjenning  
 
OR-2: Varsel om pålegg – Opprydding av   2019/10307 

forsøpling innenfor Oksøy-Ryvingen  
landskapsvernområde:  
Blåskjellanlegg i Søgne kommune 

 
OR-3: Sitkagran prosjekt – oppdatering av nasjonalprosjekt  

om fjerning av fremmede treslag 
 

OR-4: Delegert myndighet – dispensasjon    2019/8292 
 GAMMELØYA – Kristiansand – Søknad om  

dispensasjon om oppføring av en gangbrygge  
tilknyttet til allerede godkjent flyttabrygge 

 
OR-5: Uttalelsen til Skorveheia Vindmølleparken  

formuleringsstrategi 
 
 
ST 4/20 Styresaker 
 
 VORF Budsjett 2020 
 2019 budsjett og utkast for 2020 sendt som vedlegg 
 
ST 5/20 Eventuelt 

• Nye styremedlemmer (?) 
• Møteplan vår 2020 
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1/20 
 

ST 1/20  Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte er allerede godkjent. 

 
Behandling i møtet: 
Protokoll for 6/19 er godkjent. Det var ingen merknader til innkallingen og  
sakslisten for 1/20.  

 
Vedtak: 
Møteinnkalling og sakslisten for 1/20 er godkjent. 
  Vedtak: Enstemmig 
 
 

ST 2/20  Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen med styreleder 

 
Behandling i møtet: 
Randi Øverland ble foreslått til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 
Vedtak: 
Randi Øverland ble valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder.  
 
 Vedtak: Enstemmig 

 
 
 
ST 3/20  Orienteringssaker –  
 

OR-1:  Besøksstrategi – siste utkast 
 

 
Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter presenterte sisten endringer til besøksstrategien for Flekkefjord LVO 
forslått av Fylkesmannen miljøvernavdelingen fagleder og SNO til verneområdestyret. 
Verneområdestyret godkjente alle endringer. 
 
Vedtak: 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder godkjenner 
besøksstrategien og tiltakstabellen for innsending til Miljødirektoratet for faglig 
godkjenning.  
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Verneområdestyret er klar over at de fleste konflikter mellom besøkende og beitedyr 
handler om manglende båndtvangsforskriften i Flekkefjord kommune. Deretter har 
verneområdestyret laget følgende vedtak: 
 
Vedtak: 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder har i 
forbindelse med «Besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde 2020-2030» 
påpekt at det er Flekkefjord kommune som har ansvar for å håndheve Hundeloven. 
Verneområdestyret ber kommunen å utarbeide klare regler for hvordan kommunen 
planlegger å håndheve denne loven i forhold til landskapsverneområdet i Flekkefjord, 
med tilbakemelding til verneområdestyret i nærmeste fremtid. 

 
 
 

 
OR-2:  Varsel om pålegg – Opprydding av forsøpling  

innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde:  
Blåskjellanlegg i Søgne kommune      2019/10307 

 
 

Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter informerte verneområdestyret om telefon samtalen mellom 
verneområdeforvalter og mottaker av varsel om pålegg den 2. januar 2020.  
Mottaker bekreftete at alle flottører fra skjelloppdrettsanlegg blir plukket  
opp innen en uke fra 2. januar 2020. 
 
Mottaker påpekte at det var en feil dato på brevet  - 10.01.2019. Verneområdeforvalter 
ba om unnskyldning og forklarte muntlig at datoen burde ha vært 10.01.2020. Ingen 
skriftlig uttalelse kom innen fristen.   

 
Skjærgårdstjeneste og SNO skal følge opp saken til våren. 

 
 
 

OR-3:  Sitkagran prosjekt - oppdatering 
 
 
Behandling i møtet: 
Verneområdeforvalter informerte verneområdestyret at to av fem prosjekter VORF søkte om  
er godkjent for midler i 2020 – begge prosjekter innenfor Oksøy-Ryvingen LVO. De andre tre 
prosjektene innenfor Flekkefjord LVO er godkjent for detaljerte planlegging. 
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OR-4:  Delegert myndighet – dispensasjon     2019/8292 
 GAMMELØYA - Kristiansand - Søknad om dispensasjon - 

oppføring av en gangbrygge tilknyttet til allerede godkjent  
flyttabrygge 

 
 
Behandling i møtet: 
Verneområdestyret tar saken til orientering. 
 
 
 
OR-5:  Uttalelsen til Skorveheia Vindmølleparken – 
 Formuleringsstrategi 
 
 
Behandling i møtet: 
Verneområdestyret formulerte uttalelsen som skal sendes ut. 
 
 
 
 

ST 4/20 Styresaker 
 

VORF Budsjett for 2020 –  
2019 regnskap og utkast for budsjett 2020 sendt som vedlegg 

 
 

Behandling i møte: 
Verneområdeforvalter presenterte regnskap fra 2019 samt forslag til budsjettet 2020 til 
verneområdestyret.  
 
 
Vedtak: 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder godkjenner 
regnskap 2019 og forslag til budsjettet 2020 med en endring. Verneområdestyret vil søke 
om 500.000 kr for å kjøpe tjenester for å støtte verneområdeforvalter med 
arbeidsoppgaver i 2020. 
 
 

 
ST 5/20 Eventuelt 

 
• Nye styremedlemmer  
• Møteplan vår 2020  

 


	ST 1/20  Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte er allerede godkjent.
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